simpel. slim. leuk.

→

→ We geven onze kennis door.
→ We hebben enthousiaste en ervaren
trainers.
→ Al onze cursussen zijn hands-on.
→ We zijn ISO 9001-2015 gecertificeerd.

leuk.

→ We bieden je persoonlijk advies.

slim.

→ We hebben alles in huis!

simpel.

Daarom kies je BOMA

Volg een opleiding bij
BOMA Academy
BOMA Academy is het trainingsinstituut van BOMA en is verantwoordelijk voor het opleiden
van eigen medewerkers én schoonmaakmedewerkers en leidinggevenden van onze klanten.
Een goed schoonmaakresultaat is afhankelijk van verschillende factoren zoals de juiste
producten en/of materialen, de correcte dosering en toepassing van de beste werkmethodes.
Al deze kennis hebben wij in huis en die delen we graag met jullie, want dat is slim.
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Professioneel schoonmaken is
een vak apart
We organiseren uiteenlopende kwaliteitsvolle en praktijkgerichte
cursussen voor uitvoerend en leidinggevend personeel. Deze
worden zorgvuldig samengesteld en regelmatig geüpdatet. Op
deze manier blijven al onze cursussen aangepast aan de actuele
ontwikkelingen binnen de sector.

We starten elke opleiding steeds met een korte kennismaking, zodat de
lesgever weet welke punten extra aandacht nodig hebben en met welke
verwachting en doelstelling de cursist de opleiding volgt.

Voordelen van een professionele BOMA-opleiding
voor uw medewerkers en organisatie

Er is voor ieders wat wils
Ons uitgebreide opleidingsaanbod is er voor iedereen. BOMA Academy organiseert 4 x per jaar
opleidingen met vrije inschrijvingen voor al onze klanten. Welke opleidingen en wanneer deze

✓ Goed opgeleide medewerkers zijn trots op hun job en genieten zo het respect dat ze
verdienen.

doorgaan kan je consulteren op onze website. Wij geven je alvast een overzicht van onze standaard
opleidingen op de volgende pagina.

✓ Competentieontwikkeling en innovatie is een must voor elk toekomstgericht bedrijf.
✓ Met ‘up to date’ –vakkennis en materialen maak je vandaag het verschil.
✓ Een verhoogde motivatie zorgt voor meer efficiëntie en rendement.
✓ Bedachtzamer gebruik van producten, materialen en machines verlagen je CO2-uitstoot en
verlengen hun levensduur.
✓ Focus op de juiste houding (ergonomie) en op veiligheid komt de gezondheid van de

Met onze praktijkgerichte opleidingen
ben je onmiddellijk
inzetbaar in de
schoonmaaksector

medewerkers ten goede en doet het ziekteverzuim dalen.
✓ Verklein de impact of je budget dankzij nationale of regionale steunmaatregelen.
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Een overzicht van onze opleidingen
ALGEMENE OPLEIDINGEN

SPECIFIEKE OPLEIDINGEN

• Basisopleiding professionele schoonmaak

• Dagelijks en periodiek onderhoud in kantoren

• Basisopleiding ecologische schoonmaak

• Dagelijks en periodieke schoonmaak in
ziekenhuizen

• Basisopleiding particuliere schoonmaak
• Kaderopleiding professionele schoonmaak

• Dagelijks en periodieke schoonmaak in
woonzorgcentra

• Ergonomie in de schoonmaak

• Dagelijks en periodieke schoonmaak in scholen

we trainen je
medewerkers gericht
en persoonlijk

• Dagelijks en periodiek onderhoud in sporthallen

simpel.

• Dagelijks en periodiek onderhoud in zwembaden
• Keukenhygiëne (HACCP)
• Opleiding vloerherkenning
• Dagelijks en periodiek reinigen en behandelen
van natuurstenen vloeren
• Dagelijks en periodiek reinigen en behandelen
van houten vloeren
• Dagelijks en periodiek reinigen en behandelen
van thermoplastische vloeren
• Dagelijks en periodiek reinigen van tapijten
• Dagelijks en periodiek gebruik en onderhoud van
machines
• Eerste hulp bij machinestoringen
• Producten: specifieke Problem Solvers

Op maat

Locatie naar keuze

Wil je een opleiding uit ons aanbod voor meerdere

Haal de juiste kennis in huis met een opleiding

medewerkers? Of een opleiding specifiek aange-

van BOMA. We trainen je medewerkers gericht en

past aan de behoeften van je medewerkers? Al onze

persoonlijk. Beschik je niet over voldoende ruimte

cursussen kunnen wij volledig op maat van je bedrijf

op jullie vestiging? Ook hiervoor hebben wij een

aanbieden. Samen met jou nemen we wat je nodig

oplossing. BOMA beschikt over professionele

hebt onder de loep en werken op basis hiervan een

opleidingslokalen die voorzien zijn van demovloeren

passend voorstel uit.

en multimediatoepassingen.

Trainers

Hands-on coaching op de werkvloer? Ook dat kan!

De opleidingen worden verzorgd door trainers die al

1. Tijdens een hands-on coachingsessie van je schoonmaakmedewerkers sturen de trainers vooral bij

jaren ervaring hebben in de professionele schoon-

omtrent de methodiek, ergonomie, materiaal- en productgebruik, veiligheid enzoverder.

maaksector, het aanleren van schoonmaaktechnieken
aan verschillende doelgroepen en aan het begeleiden

2. Tijdens een hands-on coachingsessie van leidinggevenden of teamleiders ligt de focus op het

en coachen van schoonmaakpersoneel.

verbeteren van leidinggevende skills: hoe een team laten samenwerken, uniformiteit en onderlinge
communicatie, woordgebruik, de kracht van herhaling,..

Hoeveel schoonmakers heb je
nodig?
Aan de hand van een schoonmaakcalculatie bereken je de nodige werktijd van
schoonmaak voor een reeks van ruimten in functie van het gebruik van deze
ruimten en de kwaliteits- of hygiënevereisten.
Schoonmaakcalculatie laat ook toe om met alternatieven methodieken of middelen de kwaliteit te verbeteren, de hygiëne te verhogen, op werklast te besparen
of met de beschikbare schoonmakers de meest optimale kwaliteit te bereiken.
Daarnaast helpt het je om duidelijke en transparante organisatie op te stellen.

Algemene schoonmaakaudits

minimale kosten
voor maximaal

Wil je graag je schoonmaakprocedures- en technieken verbeteren? Schakel BOMA Academy in voor algemene

resultaat

schoonmaakaudits. Onze trainers doen een rondgang van je gebouw en volgen je schoonmaakmedewerkers
on the job.
Ze letten voornamelijk op :
• de gebruikte methodiek
• ergonomie en werkhouding
• correct gebruik van producten, materiaal en machines
• volgorde van handelingen
• staat van gebruikte materialen
Vervolgens ontvang je een rapport met voorstellen hoe je de huidige situatie – het schoonmaak resultaat – kan
verbeteren én hoe je efficiënter aan de slag kan gaan door gebruik te maken van nieuwe methodieken.
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wij hebben alles
in huis

wij denken
met je mee

simpel.

wij denken ook
aan morgen.
simpel. slim. leuk.
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wij maken het
jou gemakkelijk

slim.

leuk.

Alles voor
een duurzame
aanpak.

Wij bieden
oplossingen
op maat.

Je hebt
ons altijd
bij de hand.

Wij zijn een one-stop-shop. Je vind bij ons

Jouw bedrijf is uniek. Jouw noden zijn dus

Online bestellen, je voorraad beheren of

dus niet alleen gerichte opleidingen voor

ook uniek. Dat vraagt om oplossingen op

een service aanvragen? Het kan allemaal!

jouw schoonmaakpersoneel, maar ook

maat. Daar weten wij als one-stop-shop

Ons management-bestelsysteem is niet

alle producten, materialen en machines

wel raad mee. BOMA is niet alleen een

alleen op de PC te gebruiken maar ook

voor het gewenste schoonmaakresultaat.

one-stop-shop voor álles op het gebied

te downloaden op je smartphone. Met

Met één druk op de knop, telefoontje of

van schoonmaak en hygiëne: wij gaan een

‘BOMA in the Pocket’ kun je dus zelfs

swipe in onze BiP app leveren we jouw

stap verder en bedenken graag hoe jij jouw

een bestelling

producten tot in de voorraadkast. We helpen

schoonmaakactiviteiten simpeler, slimmer

plaatsen vanuit de

je niet alleen bij het kiezen van duurzame

én leuker aan kunt pakken. We bieden

voorraadkast. Ook

schoonmaakproducten en -werkwijzes,

daarvoor niet alleen de juiste middelen en

al onze technische

maar denken ook bij het leveren aan onze

materialen aan, maar ook werkplannen op

fiches vind je

ecologische voetafdruk.

maat.

online.
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Benieuwd naar ons
volledig aanbod?
Contacteer een
BOMA-locatie bij jou
in de buurt

simpel.

info@boma.eu • www.boma.eu

1 A
 ntwerpen (BE)
T +32 3 231 33 89
2 Hasselt (BE)
T +32 11 27 93 93
3 Brussel (BE)
T +32 2 203 60 35
4 Luik (BE)
T +32 87 66 14 83

5 F levoland (NL)
T +31 32 133 38 08
6 R otterdam (NL)
T +31 10 750 01 00
7 Arnhem (NL)
T +31 31 675 22 50
8 E indhoven (NL)
T +31 40 851 90 60

9  Luxembourg (LU)
T +352 26 29 68 88
10 Lille (FR)
T +33 3 20 43 16 13
11 Valence (FR)
T +33 4 75 81 54 72
12 Toulon (FR)
T +33 4 75 81 54 72
13 A
 ngers (FR)
T +33 4 75 81 39 58
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